
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-UBND Kon Rẫy, ngày        tháng        năm  

TỜ TRÌNH 

V/v xin phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm 2021-2023 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh; 

- Sở Tài chính tỉnh. 

 

Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT- BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính 

về việc xây dựng dự toán năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2021-

2023;  

Căn cứ Công văn số 2874/UBND-KTTH ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 2845/HD-QLNS ngày 04/8/2020 của Sở Tài chính 

tỉnh Kon Tum về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021, kế hoạch tài chính và NSNN 3 năm 2021-2023; 

Căn cứ Công văn số 1912/SKHĐT-TH ngày 07/8/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 

2021. 

UBND huyện Kon Rẫy xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023 theo các văn bản 

hướng dẫn của ngành, cấp trên (chi tiết tại các phụ lục kèm theo). 

UBND huyện Kon Rẫy kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh, Sở Tài chính tỉnh xem xét, thẩm định theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;      

- CT, 02 PCT UBND huyện;                                                                          

- Lưu VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Lương 
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